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Ärende § Kommentar/Beslut

§1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande 
Ronja Lundgren öppnade mötet.

§2 Val justerare Styrelsen beslutade	
"
att välja Hanna Isero till justerare. 

§3 Justering av röstlängden Alla ledamöter närvarande.

§4 Mötets behöriga utlysande Mötet fanns vara behörigt utlyst.

§5 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§6 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes.

§7 Föregående mötesprotokoll Sekreterare redogjorde för tidigare 
mötesprotokoll med fokus på Styrelsemöte 3 
efter önskemål av Thobias Bergström.
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§8 Presidiet informerar Ronja berättade om det hot som riktades mot 
universitetet söndag 11/10 och ledde till att 
universitets samtliga verksamheter var stängda 
12/10. Även kåren följde denna uppmaning och 
kansliet var således stängt under måndagen.	
"
Vidare berättade Ronja om Val-FUM som ägde 
rum under föregående vecka och konstaterade att 
det var roligt att så många poster blev fyllda.	
""
Oskar har startat upp Utbildningsutskottet på 
allvar och har tagit fram en projektplan för det 
kursutvärderingsprojekt som utskottet ska ta sig 
an under året. 	
"
Fortsatt en del arbete kring den UKÄ-anmälan 
som ska skickas om CMES-kursen. 	
"
Oskar sitter med i en arbetsgrupp hos GUN som 
handlar om handledningstid.	
"
Utöver detta har Oskar ätit kladdkaka hos TLTH 
för att fira att ett projekt om anonyma tentor som 
TLTH har drivit äntligen fått genomslag.	
""
Viktor berättade om att han arbetar kontinuerligt 
med den dagliga verksamheten. Mycket av fokus 
ligger på Hybrid som ska börja ringa till företag 
nu under veckan.	
"
En del av Viktors fokus ligger nu på 
studiesociala utskottet som fick fyra ledamöter 
valda på senaste Val-FUM. Utskottet ska ha en 
kick-off med Studentafton som handlar om 
psykisk hälsa under onsdagen. 
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§9 Rapport från arbetsgrupper Kommunikationsgruppen har haft uppstart och 
satt mötestider för året. Fokus kommer ligga på 
att ta fram kommunikationsplaner för interna 
och externa syften. Gruppen har konstaterat att 
den kommunikationsplan som togs fram under 
föregående verksamhetsår snarare är en guide än 
en plan.	
"
Arkivgruppen har träffats och Susanne ska ta 
färdigställa dokumentshanteringsplanen på egen 
hand enligt eget önskemål för att underlätta 
arkivprocessen. 	
"
Upprustning av kansli har träffats och gått 
igenom vad som ska slängas och eventuellt 
köpas in på kansliet. Mycket jobb i biblioteket 
som inte går att göra innan arkiveringen har 
kommit längre.

§10 Presidieutvärdering Presidiet skulle under måndagen hålla i en intern 
utvärdering om arbetsklimatet, samarbetet och 
organisatoriska frågor. Dock så ställdes denna 
utvärdering in på grund av det hot som nämnts 
tidigare i protokollet. Ronja meddelade att denna 
istället kommer hållas vid lämpligt tillfälle under 
de kommande veckorna. 

§11 Politiska organisation - Hybrid Viktor presenterade en fråga som kommit upp i 
Hybridgruppen gällande hur kåren ställer sig till 
att bjuda in organisationer och företag som har 
politiska kopplingar till Arbetsmarknadsdagen 
Hybrid. Diskussion följde där styrelsen fann det 
olämpligt att bjuda in partipolitiska 
organisationer men att det är ett så pass stort 
ämne att det bör diskuteras i FUM.
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§12 Diskussion kring rapportering från 
förtroendeposter

Ronja redogjorde för tankar hon haft kring att 
bjuda in vissa förtroendevalda för att rapportera 
till styrelsen om sitt arbete. Detta med tanken att 
få bättre insyn i personernas arbete men även 
omvänt att personerna ska få större insyn i 
kårstyrelsens arbete. 	
"
Filippa föreslog att dessa poster (Månbas, 
sexmästare, Hybrid) bör göra en utvärdering per 
termin som styrelsen ska ta del av. 	
"
Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade 
att det kan finnas ett värde i att bjuda in dessa 
personer ibland samt att utvärderingar/rapporter 
kan vara värdefullt för samtliga inblandade.

§13 Arbetsgrupp för revidering av krisplan Styrelsen diskuterade att revidera den krisplan 
som kåren tillhandahåller. Den är inte fastslagen 
sedan verksamhetsåret 13/14 och även den första 
och enda krisplan som kåren har haft. Det 
gjordes en uppdatering under föregående 
verksamhetsår men ingen som fastslogs. 	
"
Styrelsen beslutade	
"
att tillsätta en arbetsgrupp för revidering av 
krisplanen	
"
att tillsätta Oskar Johansson, Caroline 
Ljungqvist och Viktor Andersson i 
Krisplansrevideringsgruppen.
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§14 Profilprodukter Viktor ville ha en diskussion i styrelsen kring de 
profilprodukter kåren har för framtida inköp. 
Detta då han upplever att det finns ett behov att 
diskutera och utvärdera vad vi får ut av dessa 
och om det finns andra produkter som kan ge oss 
mer. 	
"
Ärendet diskuterades och olika förslag på 
produkter togs upp.	
"
I samband med detta så kom även en fråga om 
betalningar till kåren upp. Det fanns en 
efterfrågan om ett smidigt betalningssystem till 
sidan om att betala med bankgiro. Swish 
nämndes som en möjlig lösning på detta.	
"
Styrelsen beslutade	
"
att Viktor till nästa styrelsemöte ska ha med ett 
förslag på produkter som styrelsen får ta 
ställning till.	
"
att Ronja till nästa styrelsemöte ska ha 
undersökt möjligheterna att använda sig av 
Swishbetalningar till kåren.

§15 Mötestider för HT15 Styrelsen beslutade för följande preliminära 
mötestider:	
"
27/10, 17/11, 3/12 (9-11) samt 16/12 (15-17)

§16 Information kring strategidagen Materialet skickas ut till styrelse på mail.

§17 Per Capsulam Styrelsen gick igenom samtliga per capsulam-
beslut som tagits hittills under verksamhetsåret.	
"
Styrelsen fann inte något fel med de beslut som 
tagits. 
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§18 Övriga frågor Thobias tog upp hur kåren kan ge en större 
involvering- och ansvarskänsla hos 
förtroendevalda genom att ge dessa olika 
uppdrag som kan röra saker som matlagning, 
städning - som många nationer gör idag. 	
"
Styrelsen valde att ha detta som en punkt på 
nästa styrelsemöte.

§19 Mötets avslutande Ronja förklarade mötet avslutat
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______________________"
Viktor Andersson, sekreterare

______________________"
Hanna Isero, justerare

______________________"
Ronja Lundgren, ordförande
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